
                                                                                                                Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/           /13                                              Data:11.10.2013 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego  na dostawę leków oraz środków farmaceutycznych  (Znak 
Postępowania: 4617/2013)

            Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm.) Zamawiający 

przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W 

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytania dotyczące SIWZ:

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 22 dopuszcza zaproponowanie leku Bupivacaine WZF Spinal 0,5% Heavy 
4 ml x 5 amp. – jałowy roztwór pakowany w tekturowe opakowanie? 

2. Czy Zamawiający w pakiecie 18 w pozycji 5 tj. worek 3-komorowy: azot – 14 – 15 kg, białko -88,6 – 107G, 
glukoza – 270-280, tłuszcz -75-80 g, energia niebiałkowa – 1795-1920 kcal, 1875-2000 ml, droga podania – 
centralne dopuści

worek 3- komorowy: azot – 14-15 G, białko-88,6 – 107,7 G, glukoza – 270-280 G, tłuszcz – 75-80 G, energia 
niebiałkowa – 1795-1920 kcal, 1875 kcal-2000 ml, droga podania

3. Dotyczy pakietu 27: ”Prosimy o określenie składu jonów – Ca2+, Mg2+, HCO3- i mleczanów w w mmol/l, 
zawartych w płynach do hemofiltracji oraz wymóg potwierdzenia tych parametrów w materiałach dołączonych 
do oferty”

4. Dotyczy pakietu 27: ”Prosimy o wprowadzenie wymogu próbek w celu weryfikacji parametru wymaganego 
przez Zamawiającego – Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma odbywać się przez port z dużą gumową 
membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. odpowiadamy  
następująco:

1. Tak.
2. Tak.
3. 2K, 4K, 0 skład jonów:

Ca2+   1,5 - 1,75  mmol/l

Mg2+   0,4 - 0,6 mmol/l

HCO3   30-35 mmol/l

mleczany 0-3 mmol/l



Zamawiający nie wymaga potwierdzenia tych parametrów w materiałach dołączonych do oferty.

4. Zamawiający nie wprowadza wymogu załączenia próbek. W załączniku nr 1 do SIWZ jednoznacznie określono 
sposób połączenia zestawu z workiem.

                                                   Z poważaniem


